รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ของ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หองมณฑาทิพย ชั้น 3
โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจม ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ มีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 44 คน นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 45,840,750 หุนคิดเปนรอยละ
70.80 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และคิดเปนรอยละ 6.46 ของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ตามขอบังคับขอที่
33 “ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี
รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม” โดยนางสาวทัศนีย บิดร เลขานุการคณะกรรมการ เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมดังนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
ประธานกรรมการ
2. นายจํารัส สวางสมุทร
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
4. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมแทนนายสมชาย คุรุจิตโกศล ,นายอําพล จํานงวัฒน และ
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
คือ คุณทัศนีย ควรแถลง ผูจัดการฝายตรวจสอบ และ คุณพรรณราย ชัยรัตน ผูจัดการฝายตรวจสอบ
กอนเริ่มประชุม ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระการประชุมซึ่งกําหนดตามขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน 2 กรณี คือ กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะ
ใหมาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข)
และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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- กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานฯ จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ โดย
จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติ
ดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นดวย หรือรับรอง หรือรับทราบ
ตามที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้น ที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เปน
คะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม ซึ่งผูรับมอบจะไมไดรับบัตรลงคะแนนดังกลาว โดยบริษัทฯไดนํา
คะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระไวแลว
เพื่อเปนการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใสในการนับ
คะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได ที่ประชุมจึงขอแตงตั้ง
- คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- คุณทัศนีย ควรแถลง
ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
- และตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ ป ระชุ ม เสนอ คุ ณ วิ ช ชุ จั น ทาทั บ ซึ่ ง เป น ผู รั บ มอบฉั น ทะจากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น
ไทยพาณิชย จํากัด ใหเปนตัวแทนผูถือหุนเพื่อรวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวยเสนอใหคุณวิชชุ จันทาทับ รวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม
ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุน
ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง เปนจํานวนเทาใด ใหผูเขาประชุมทราบภายหลังการตรวจนับ
คะแนนแลวเสร็จ ประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2549 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 อยางถูกตองตรง
ตามมติของที่ประชุม มีทั้งหมด 12 หนาและไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึง
เห็นสมควรเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกลาวใหที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยประธานไดใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม

วาระที่ 1
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็น วารายงานการประชุมถูกตองและครบถวน จึ งมีมติเปน
เอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2549 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
45,840,750
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา ไดจัดทําขึ้น
โดยถูกตองครบถวน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประธานฯรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
วาระที่ 2

บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,436.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,018.99 ลานบาท ในป 2548 หรือคิดเปน 40.94 %
มีคาใชจายรวม 1,342.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,001.23 ลานบาทในป 2548 หรือคิดเปน 34.11%
มีกําไรสุทธิ 62.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5.21 ลานบาทในป 2548 หรือคิดเปน 1,096.35 %
สําหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
ผูรายงาน ดังนี้ ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการพัฒนากาวมาเปนลําดับ มีการ
คิดคนและพัฒนา Software อยางตอเนื่องโดยแผนยุทธศสาตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2547-2551 วาดวยการ เพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและบริการภาครัฐแก
ประชาชน โดยการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge
based Economy/Society) ซึ่งมุงเนน 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ e-Government e-Industry e-Commerce
e-Education และ e-Society สงผลใหธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือวาเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต
คอนขางสูง ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในป 2546 –2549 โดยเฉลี่ยมีอัตรารอยละ
26.27
IRCP ในป 2549 เปนปแหงการเติบโตแบบกาวกระโดดอีกครั้ง เนื่องมาจากอัตราการ
เติบโตในอุตสาหกรรมไอซีที ที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัวมาจากตลาดราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคธนาคาร ภาคการสื่ อ สารโทรคมนาคม โรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง หน ว ยงาน
สาธารณูปโภคตางๆ เปนตลาดรวมที่มีเงินลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง รวมถึงความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคประชาชนที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลทําให ณ สิ้น
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ป 2549 กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 1,436.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 417.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
40.94 จากจํานวน 1,018.99 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 และบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 62.33
ลานบาท หรือ 0.96 บาทตอหุน ในขณะที่ป 2548 มีกําไรสุทธิ 5.21 ลานบาท หรือ 0.08 บาทตอหุน
โดยมีรายไดจากสวนงานประเภทโครงการมาจาก สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบ
คอมพิวเตอร, สายธุรกิจการรวบรวมระบบเครือขายสารสนเทศ, สายธุรกิจดานภูมิสารสนเทศ, สายธุรกิจ
การพัฒนาซอฟตแวร และ สายธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในป 2549นี้ บริษัทมี
รายไดจากสวนงานประเภทโครงการจํานวน 991.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.06 ของรายไดรวม
ทั้งหมด ทั้งนี้ รายไดจากสวนงานประเภทโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 647.35 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ. 86.64 เมื่อเทียบกับป 2548 ที่มีรายไดจํานวน 747.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 73.33 ของ
รายไดรวมทั้งหมด
จากการที่ บ ริ ษั ท ได เ ข า จดทะเบี ย นกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ตั้ ง แต ป 2546 ทํ า ให บ ริ ษั ท
สามารถจัดสรรแหลงเงินทุนที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานในโครงการขนาด
กลาง ถึง ขนาดใหญมากขึ้น ทําใหในป 2549บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดรายไดในสวนนี้สูง และมี
รายไดจากสวนงานประเภทไมใชโครงการ มาจากสายธุรกิจจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทสินคาทั่วไป,
สายธุรกิจจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทพิเศษ และ สายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร โดยในป 2549 มี
รายไดจากการขายและบริการ จํานวน 443.03 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 30.85 ของรายไดรวมทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจํานวน 140.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.34 เมื่อเทียบกับป 2548 ที่มีรายไดจากการขาย
และบริการ 302.73 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 29.70 ของรายไดรวมทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของรายได
ดังกลาวเปนผลมาจาก บริษัทไดขยายชองทางการตลาดทางดานสินคาประเภทไอทีเพิ่มขึ้น
IRCP มีจุดเดนดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดใหญ ทั้ง
ภาคราชการและเอกชน โดยใหบริการในดานตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
• ธุรกิจระบบคอมพิวเตอร (Computer System Integration)
ใหบริการดานการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน
องคกรขนาดใหญที่มีความซับซอนไดแก
- ระบบ ERP ใหแกบริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(EGAT)
- ระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ สําหรับ กรุงเทพมหานคร ระบบ Cargo Free Zone สนามบิน
สุวรรณภูมิ และ องคการรถไฟฟามหานคร
- ระบบคอมพิ ว เตอร สํา หรับ สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด นนทบุรี โครงการ อิ น เทอร เ น็ตตํา บล พรอ ม
คอมพิวเตอรสําหรับอบต. ทั่วประเทศ
- ระบบเผยแพรขาวในสื่อสมัยใหม (New Media Broadcasting) สําหรับกรมประชาสัมพันธ

4/16

• ธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ (Networking System Integration)
พัฒนาระบบเครือขายสําหรับองคกรขนาดใหญและมีความปลอดภัยสูง ไดแก
- ระบบเครือขายขนาดใหญ (Campus Network) ใหแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกลาเจา คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม
โรงแรมสุวรรณภูมิ
- ระบบบริหารจัดการชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (Network Bandwidth Management) ใหแก ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) หนวยงานที่มีสาขาการบริการ
- การติดตั้งเครือขายสายใยแกวนําแสง ใหแก บริษัท ทศท โทรคมนาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน
• ธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatic System Integration)
พัฒนาระบบซอฟตแวรโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดาน GIS, Remote Sensing และการสํารวจ
รังวัด สําหรับผูบริหารใชในการวางแผนตัดสินใจ ไดแก
- ระบบภูมิสารสนเทศสําหรับการวางแผนพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะหเขตพื้นที่การศึกษา
- ระบบสารสนเทศสําหรับกรมที่ดิน รวมถึงการนําเขาขอมูลแปลงที่ดินเปนระบบดิจิตอล
• ธุรกิจระบบการวิเคราะหขอมูล (Business Intelligent & Data Management)
ใหบริการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในองคกร (Extract Transform and
Loading) มาจัดเก็บเปนฐานขอมูลกลาง (Data warehouse) เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนมตาง
ๆ ที่สําคัญในเชิงธุรกิจ (Data mining) โดยมีการประยุกตใชที่สําคัญ ไดแก
- ระบบศูนยปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร (Operation Center) สามารถใชติดตามประสิทธิภาพและ
ตัวชี้วัด (KPIs) ในทุกระดับขององคกร ใหแก กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกลา กรมธุรกิจ
เชื้อเพลิง
- ระบบการวิเคราะหลูกคา (Customer Intelligent) ใหแก บริษัทการบินไทย
- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับสถาบันการเงินตามมาตรฐานบาเซิลทู (Basel II)
- ระบบการวิ เ คราะห ขอมู ล เพื่ อ ขยายและรั ก ษาฐานลู ก ค า โดยใช เ ชื่ อมต อกั บระบบลู ก ค า สั ม พั น ธ
(CRM) และการติดตอลูกคา (Contact Center)
กาวตอไปในป 2550 IRCP จะยังคงเติบโตอยางมั่นคง ดวยประสบการณและความพรอม
ดานทีมงานกวา 250 คน IRCP จึงเปนที่ยอมรับจากลูกคาวาเปนบริษัทที่ใหบริการดาน Total ICT Solution
ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกําลังกาวเขาสูการเปน The Innovative ICT Company ดวยการ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงใหแกลูกคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
ดวยการทํางานและการบริหารงานอยางมุงมั่น มีความโปรงใส มีการควบคุมภายในที่ดี
ตรวจสอบได อันสงผลใหบริษัทไดรับรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเดน รางวัลที่ 1 ประจําป 2547” ซึ่งเปนรางวัล
อันทรงเกียรติที่สรางความภาคภูมิใจอยางยิ่งแกพนักงาน IRCP ทุกคน และยังคงยึดมั่นในหลักการ
“โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได” มาตลอดจนปจจุบันนี้
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สวนรายละเอียดเปนไปตามรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย
โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการฯ ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
45,840,750
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง
ครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ
งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
โดยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกลาวซึ่งปรากฏในหมวด “รายงานของผูสอบบัญชีอิสระ
และงบการเงิน” ของรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการนั้น แสดงใหเห็นวาในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทยอย
มีสินทรัพยรวม 912.29 ลานบาท
มีหนี้สนิ รวม 631.61 ลานบาท
มีสวนของผูถอื หุนรวม 280.68 ลานบาท
มีรายไดรวม 1,436.13 ลานบาท
มีกําไรสุทธิรวม 62.33 ลานบาท
คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.96 บาทตอหุน
รายละเอียดอืน่ ปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาว จึงเสนอขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
วาระที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นดวยจํานวน
45,840,750
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน -

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุม วาบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดําเนินงานประจําป 2549 ของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 62.33 ลานบาท เทากับ
0.96 บาทตอหุน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 184.06 ลานบาท ทุนที่เรียกชําระแลว 129.489 ลานบาท คณะกรรมการจึงเสนอให
ตั้งสํ ารองตามกฎหมายเพิ่มอี ก 3,2000,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถว น) ดังนั้นทุ นสํา รองตาม
กฎหมายรวมเปนเงิน 16,148,900บาท (สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเการอยบาทถวน) เทากับ
รอยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกําหนด
2. จัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ของบริษัทฯ
ในอั ต รา 0.60 บาทต อ หุ น (หกสิ บ สตางค ) จากจํ า นวนหุ น ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดจํ า นวน
64,744,500 หุน เปนเงินจํานวน 38,846,700 บาท แตเนื่องจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมือ่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซึ่งได
จายปนผลไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จึงไมมีเงินปนผลเพิ่มใหแกผูถือหุนอีกแตอยางใด
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และรับรองจายเงินปน
ผลระหวา งกาลสํ า หรั บผลการดํ า เนิน งานประจํ า ป 2549 ดั ง รายละเอียดที่ ได ก ล า วมาแล ว ขา งตน โดย
ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผถู ือหุนซักถาม
วาระที่ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไร และรับรองการจายเงิน
ปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
47,122,550
เสียง
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
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(ในวาระนี้ มี ผู ถื อ หุ น มาลงทะเบี ย นเพิ่ ม 3 ท า น รวมจํ า นวน 1,281,800 หุ น รวมจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมด
47,122,550 หุน)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และเลือกตัง้ กรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 16 ในการประชุมสามัญ
ประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการทีอ่ ยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวน 1ใน 3 กรรมการซึง่ พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
และ 2. นายมนตรี ฐิรโฆไท
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ทั้ ง 2
ท า นเป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณที่โดดเดนมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฎผลงานที่มีศักยภาพเปนที่
ยอมรับอยางตอเนื่องเสมอมา และเปนผูที่มีความยึดมั่นตอองคกร ซื่อสัตย สุจริต และอุทิศตัวในการปฎิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทตลอดมา ทั้ง 2 ทานไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกฐานทุจริต
ตอหนาที่หรือไมเคยรับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการ
หรือเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการบริษัท
ฯ และ ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 2 ทานดังกลาว มี
ความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระให
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอใหดํารงตําแหนง
เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
วาระที่ 5

1. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
อายุ 70 ป
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ และเสนาธิการทหาร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เหลาสื่อสาร โรงเรียนนายเรืออากาศ
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การอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุนที่ 40/2004 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
เกษียนราชการ
2538 – 2540 ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษ (อัตรา พล.อ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

-ไมมี-

การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา
1. เขารวมประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2549 1/1 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั
4/4 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้
จํานวนปที่เปนกรรมการตรวจสอบ :
4 ป
ขอพิพาททางกฎหมาย :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษทั : 60,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.09 ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดแลวทัง้ หมด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร :
-ไมมีการมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/ บริษทั ใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนั หรือในชวง 2 ปที่ผานมา
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : -ไมเปน(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
-ไมเปน(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน : -ไมมี2. นายมนตรี ฐิรโฆไท
อายุ 43 ป
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การอบรม
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุนที่ 24/2002
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 49/2005 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 2 (หลักสูตร วตท.)
ตําแหนงปจจุบันในบริษทั
2537 – ปจจุบนั ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2540 – ปจจุบนั กรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน่ จํากัด
2542 – ปจจุบนั กรรมการบริหาร
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท อินเทลลิเจนท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด
2547 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2541 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จํากัด
2542 – ปจจุบนั
กรรมการบริหาร
บริษัท โสรัชพัฒนา จํากัด
2542 – ปจจุบนั
กรรมการ
บริษัท เมธาวิชชอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (โรงเรียนเมธา)
2543 – ปจจุบนั
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เจ เอ็ม ที แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
2549 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด
• กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท -ไมมีการเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา
1. เขารวมประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2549 1/1 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั
4/4 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3/3 ครั้ง
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท :
12 ป
ขอพิพาททางกฎหมาย
:
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษทั * :
3,223,350 หุน คิดเปนรอยละ 4.98 ของจํานวนหุน ที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมด
*รวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ
- นายมนตรี ฐิรโฆไท
ถือหุน จํานวน 661,350 หุน
- นางจิรพร ภูธนกิจ ภรรยา ถือหุน จํานวน 2,562,000 หุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร :
-ไมมี-
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จึงนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทั้ง 2 ทาน
ขางตน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดย
ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ทั้ง 2 ทานขางตน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
47,122,550
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
และประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบตอวา เพื่อเปนการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และ
เพิ่มความเขมแข็งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน โดยขอใหพิจารณาแตงตั้ง นายวิชัย พูลวรลักษณ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทเขาใหม ดังนี้
นายวิชัย

พูลวรลักษณ

อายุ 45 ป

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม
- หลักสูตร โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม รุนที่ 10
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “The Boss” รุนที่ 4 (The Boss Association) สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- CEO Development Institute (CEO1)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุนที่ 8/2001
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 1 (หลักสูตร วตท.)
ประสบการณทํางาน
2548 – ปจจุบนั นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
2548 – ปจจุบนั รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2541 – 2547 กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อีจวี ี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
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2536 – 2541 ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท เอ็นเตอรเทนเมนท โกลเดน วิลเลจ จํากัด

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
2549 – ปจจุบนั ประธานกรรมการและเจาหนาที่บริหาร บริษัท วรลักษณ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2548 – ปจจุบนั ประธานกรรมการและเจาหนาที่บริหาร บริษัท โฟกัส อินเทลลิเจนท จํากัด
• กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท -ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษทั *: 6,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 9.26 ของจํานวนหุน ที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมด
*รวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ
- นายวิชยั พูลวรลักษณ
ถือหุน จํานวน 3,000,000 หุน
- นางนลินรัตน พูลวรลักษณ ถือหุน จํานวน 3,000,000 หุน
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร :
-ไมมีการมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/ บริษทั ใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนั หรือในชวง 2 ปที่ผานมา
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : -ไมเปน(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :
-ไมเปน(3) ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูย มื เงิน : -ไมมีจึ ง นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการเพิ่ ม อี ก 1 ท า น คื อ นายวิ ชั ย
พูลวรลักษณ ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและ
ขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายวิชัย พูลวรลักษณ ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ทาน ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
47,122,550
เสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จประจําป 2549 แกกรรมการบริษัทฯ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิให
บริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ กรณี
ที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือ
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หุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ดังนั้นบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 17,137,475 หุน ถือวาเปนผูมีสวน
ไดเสียพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงขอไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจายเงินบําเหน็จประจําป 2549 แกกรรมการบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิจ ารณาจากผลประกอบการของกลุ ม บริ ษัท ฯ รวมทั้ ง ภาระหน า ที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละทาน ทั้งนี้เปนอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากคาบําเหน็จประจําป 2548 จากเดิม
ทานละ 80,000 บาท โดยปรับเพิ่มอีกทานละ 20,000 บาท รวมเปนเงินคาบําเหน็จแกกรรมการทั้งสิ้น
600,000 บาท
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ, การกําหนดคาตอบแทน, การ
บริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เปนผูทําหนาที่ในเรื่องดังกลาว
ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จสําหรับป 2549 แกกรรมการ
บริษัทฯ ตามเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย
ตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินบําเหน็จประจําป
บริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
29,985,075
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน 17,137,475
ไมใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน

2549 แกกรรมการ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจําป 2550
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิให
บริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ
ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนั้นบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได พิ จ ารณาตามกิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มากขึ้ น อี ก ทั้ ง
คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ที่ผานมาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 ไดกําหนดจํานวนเงิน
คาตอบแทนแกคณะกรรมการดังนี้
วาระที่ 7
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เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาท
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550
โดยใหคงเงินในรูปของคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเทากับป 2547, 2548 และ 2549 โดยพิจารณาเพิ่ม
เฉพาะ ในสวนของคาตอบแทนประธานกรรมการ ไตรมาสละ 20,000 บาท
สําหรับเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของการสรรหากรรมการ, การกําหนดคาตอบแทน, การบริหาร
ความเสี่ยง บริษัทฯ ใชคณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เปนผูทําหนาที่ในเรื่องดังกลาว
วาระนี้มีผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 20,137,475 หุน ถือวาเปน
ผู มี สว นได เ สี ย พิ เ ศษในการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการ จึ ง ขอไม ใช สิท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนนในการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนและค า เบี้ ย ประชุ ม ดั ง กล า วข า งต น โดยประธานฯ ได ใ ห ผู ถื อ หุ น ซั ก ถาม
รายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
26,985,075 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน
20,137,475
เสียง
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2550
ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (5) กําหนดวากิจการ
อันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน และ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบ
บัญชีคนเดิมก็ได และขอบังคับของบริษัทกําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ
ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีประจําป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติ
แตงตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 และ นายอําพล จํานงวัฒน ทะเบียนเลขที่ 4663 ของ
บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีของบริษัทป
2549 คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277
สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
วาระที่ 8
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(1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ทะเบียนเลขที่ 3277 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2549
(2) นายอําพล จํานงวัฒน
ทะเบียนเลขที่ 4663
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนเลขที่ 4387
บุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติครบตามขอบังคับของบริษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนาย
สมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีบริษัทมาแลว 1ป โดยปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา
จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2550 ภายในวงเงินไมเกิน
820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถวน) ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีในป 2549 จํานวน
55,000 บาท (หาหมื่นหา พันบาทถวน) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้บริษัทไมไดใชบริการอื่น
นอกจากบริการสอบบัญชี
และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท /
บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ ยังเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จํากัด, บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํากัด และ บริษัท อินเทลลิเจ็นท เอ็นเตอรไพรส คอมพิวติ้ง จํากัด ซึ่งมีคา
สอบบัญชีประจําป 2550 รวม 3 แหง เปนจํานวนเงิน 502,000 บาท
โดยประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป
2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวยจํานวน
47,122,550
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยจํานวน
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงลงคะแนนจํานวน เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ โดยมีผูถือหุนซักถาม ดังนี้
คุณชาญศักดิ์ เต็มพาณิชย ผูถือหุน สอบถามเรื่องงานประมูลสมารทการด เฟส2 ที่บริษัทฯ และ
กลุมกิจการคารวม เอช เอส ที คอนเซอรเตียม ที่ยกเลิกมีผลอยางไร และบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางไรบาง
คุณจํารัส สวางสมุทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงถึงเรื่องงานประมูลสมารทการด เฟส2 ที่
บริษัทฯ และกลุมกิจการคารวม เอช เอส ที คอนเซอรเตียม ที่ชนะการประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯไดเสนอ
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ราคาประมูลต่ําสุดนั้น แตไดมีการยกเลิกการประมูลไปนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส (กวพอ.) ของกรมบัญชีกลาง ไดวินิจฉัยตามระเบียบการจัดซื้อวากรณีที่เกิดความ
ขัดแยงของคณะกรรมการประกวดราคากับหัวหนาหนวยงานก็ใหยกเลิกการประกวดราคาดังกลาว ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอชี้แจงวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติถูกตองตรงตามขั้นตอนทุกประการ
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานจึงแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ จะจัดทํารายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมนี้ โดยจะจัดใสไวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม
ปดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายกังวาล กุศลธรรมรัตน)

ลงชื่อผูบันทึกการประชุม
(นางสาวทัศนีย บิดร)
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